
Täydellinen hääpäivä 2021-2025

Yleiskatsaus suosittuihin hääpäivämääriin viikonloppuisin (lauantai, sunnuntai), 
joissa on haluttuja numerosarjoja ja laukausnumeroita

2021 2022 2023 2024 2025

"21" viikonpäivänä 

21.02.2021 (sunnuntai) 

21.03.2021 (sunnuntai) 

21.08.2021 (lauantai) 

21.11.2021 (sunnuntai)

"22" viikonpäivänä

22.01.2022 (lauantai) 

22.05.2022 (sunnuntai) 

22.10.2022 (lauantai)

"23" viikonpäivänä 

23.04.2023 (sunnuntai) 

23.07.2023 (sunnuntai) 

23.09.2023 (lauantai) 

23.12.2023 (lauantai)

"24" viikonpäivänä 

24.02.2024 (lauantai)

24.03.2024 (sunnuntai) 

24.08.2024 (lauantai) 

24.11.2024 (sunnuntai)

"25" viikonpäivänä 

25.01.2025 (lauantai)

25.05.2025 (sunnuntai) 

25.10.2025 (lauantai)

"1" viikonpäivänä 

01.05.2021 (lauantai) 

01.08.2021 (sunnuntai)

"2" viikonpäivänä 

02.01.2022 (sunnuntai) 

02.04.2022 (lauantai) 

02.07.2022 (lauantai) 

02.10.2022 (sunnuntai)

"3" viikonpäivänä 

03.06.2023 (lauantai) 

03.09.2023 (sunnuntai) 

03.12.2023 (sunnuntai)

"4" viikonpäivänä 

04.02.2024 (sunnuntai) 

04.05.2024 (lauantai) 

04.08.2024 (sunnuntai)

"5" viikonpäivänä 

05.01.2025 (sunnuntai) 

05.04.2025 (lauantai) 

05.07.2025 (lauantai) 

05.10.2025 (sunnuntai)

"20" viikonpäivänä 

20.02.2021 (lauantai)

20.03.2021 (lauantai) 

20.06.2021 (sunnuntai)

20.11.2021 (lauantai)

"20" viikonpäivänä 

20.02.2022 (sunnuntai)

20.08.2022 (lauantai)

"20" viikonpäivänä 

20.05.2023 (lauantai) 

20.08.2023 (sunnuntai)

"20" viikonpäivänä 

20.01.2024 (lauantai) 

20.04.2024 (lauantai) 

20.07.2024 (lauantai)

20.10.2024 (sunnuntai)

"20" viikonpäivänä

20.04.2025 (sunnuntai) 

20.07.2025 (sunnuntai)

20.09.2025 (lauantai) 

20.12.2025 (lauantai)

viikonpäivä = kuukausi 

04.04.2021 (sunnuntai)

06.06.2021 (sunnuntai)

08.08.2021 (sunnuntai) 

10.10.2021 (sunnuntai)

12.12.2021 (sunnuntai)

viikonpäivä = kuukausi 

01.01.2022 (lauantai)

viikonpäivä = kuukausi 

01.01.2023 (sunnuntai)

09.09.2023 (lauantai)

11.11.2023 (lauantai)

viikonpäivä = kuukausi 

05.05.2024 (sunnuntai)

07.07.2024 (sunnuntai)

viikonpäivä = kuukausi 

02.02.2025 (sunnuntai)

2. num. päivä = kuukausi

24.04.2021 (lauantai) 

26.06.2021 (lauantai) 

28.08.2021 (lauantai)

2. num. päivä = kuukausi

24.04.2022 (sunnuntai) 

26.06.2022 (sunnuntai) 

28.08.2022 (sunnuntai)

2. num. päivä = kuukausi

21.01.2023 (lauantai)

2. num. päivä = kuukausi

21.01.2024 (sunnuntai)

23.03.2024 (lauantai)

25.05.2024 (lauantai)

27.07.2024 (lauantai)

29.09.2024 (sunnuntai)

2. num. päivä = kuukausi

22.02.2025 (lauantai)

23.03.2025 (sunnuntai)

27.07.2025 (sunnuntai)

numerosarja "1, 2, 3

-

numerosarja "2, 3, 4" 

02.03.2024 (lauantai)

numerosarja "3, 4, 5"

-

"1" päivinä, kuukausina, 

vuosina 

10.01.2021 (sunnuntai) 

16.01.2021 (lauantai) 

17.01.2021 (sunnuntai) 

31.01.2021 (sunnuntai)

„"2" päivinä, kuukausina, 

vuosina

12.02.2022 (lauantai) 

20.02.2022 (sunnuntai)

26.02.2022 (lauantai)

27.02.2022 (sunnuntai)

"3" päivinä, kuukausina, 

vuosina

-

"4" päivinä, kuukausina, 

vuosina

14.04.2024 (sunnuntai)

"5" päivinä, kuukausina, 

vuosina

25.05.2025 (sunnuntai)

"12" päivämäärään

12.06.2021 (lauantai) 

12.09.2021 (sunnuntai)

12.12.2021 (sunnuntai)

"12" päivämäärään

12.11.2022 (lauantai) 

11.12.2022 (sunnuntai)

päivä ja "2" kuukausi ja 

"1“

02.01.2021 (lauantai)

02.10.2021 (lauantai)

päivä ja "2" kuukausi ja 

"2"

20.02.2022 (sunnuntai)

päivä ja "2" kuukausi ja 

"3"

-

päivä ja "2" kuukausi ja 

"4"

20.04.2024 (lauantai)

päivä ja "2" kuukausi ja 

"5"

-
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Selfiewall - sinun juhlasi, sinun kuvasi

Häät diaesitys, jossa juhlakuvat matkapuhelimestasi ovat suorassa lähetyksessä 
beamerilla

Käytä kaunista hääpäivämäärää hashtagina Selfiewallissa juhlissasi

Hääpäivä : 02.01.2021 → Hashtag: #2121

Hääpäivä : 21.08.2021 → Hashtag: #21821

Hääpäivä : 22.01.2022 → Hashtag: #22122

Hääpäivä : 23.09.2023 → Hashtag: #23923

Hääpäivä : 02.03.2024 → Hashtag: #2324

Hääpäivä : 25.05.2025 → Hashtag: #25525

Varaa Selfiewall juhliisi tai lahjaksi ystävän juhliin

Juhlahumua moniin tilaisuuksiin: Selfiewallilla sijaintisi saa virtuaalisen valokuvaseinän XXL-muodossa. Saat

juhlakuvia vieraiden matkapuhelimista ja heijastat ne reaaliaikaisesti seinälle diaesityksenä. Kaikki mitä 

tarvitset valokuvien diaesitystä varten: Projektori, kannettava tietokone, internet, verkkoyhteys Selfiewalliin ja

oma hashtag. Mennään: www.selfiewall.net
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Häiden juhliminen Selfiewallilla

• Kaikki vieraat osallistuvat

• Lähetä rajoittamaton määrä kuvia matkapuhelimesta beameriin.

• Lähetä tervehdyksiä, onnitteluja ja hymiöitä.

• Lähetä musiikkitoiveita DJ:lle

• Kohtele ja poista valokuvia

• Lataa kuvia juhlien jälkeen

• Osallistu spontaanisti ja nimettömänä ilman rekisteröitymistä.

• Ei mainontaa

Onko sinulla kysyttävää Selfiewallista?

Autamme sinua mielellämme.

Selfiewall Team c/o hma GmbH 

Moritzburger Str. 27, D-01127 Dresden, Saksa 

Puhelin : +49 (0) 351 / 500 97 21 

Sähköposti : info@selfiewall.net
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